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Abstract 

Chaophraya Yommarat Hospital, the Cardiac Catheterization Lab was opened on 
October 31, 2019. In the fiscal year 2020, there were 157 patients. Of the 12 patients were 
acute ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and of the 78 patients were non-ST 
segment elevation myocardial infarction (NSTEMI). The most frequent causes of coronary 
artery disease that occurred with the patients were atherosclerotic plaque rupture. The 
incidence of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation 
due to Blunt chest trauma is known for causing cardiac injury is a rare but potential 
complication and high mortality rate. The accurate diagnosis and the most appropriate 
treatment are significant. We review the case 23-year-old male who was in a motorcycle 
accident. His chest was bumped and ECG showed ST segment elevation change. After 
cardiac catheterization was done, which showed LAD dissection. 
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บทนำ 

 

การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลันมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต การพัฒนา
ศึกษาหาความรู้ ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อให้เกิดทางเลือกในการวินิจฉัยและการรักษามากมาย ซึ่งมีผลดีผลเสีย
แตกต่างกันไปตามลักษณะทางคลินิกและธรรมชาติการดำเนินโรคของผู้ป่วยแต่ละรายในขณะนั้น  

อุบัติการณ์การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทั่วโลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
มีแนวโน้มลดลง เป็นผลมาจากการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะหลอดเลือดหัวใจ
ตีบ อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลอยู่ระหว่างร้อยละ 4-12 สำหรับประเทศไทย พบว่ามีแนวโน้มการเสียชีวิต
จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ในปี พ.ศ.2554 มีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือด 22.5 ต่อป ระชากรแสนคน 
เพ่ิมมาเป็น 31.8 ในปี พ.ศ.2560 โดยแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้            
จึงมีความสำคัญทั้งในการให้การวินิจฉัยและการให้การรักษาอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม เพ่ือลดอัตราการ
เสียชีวิตในผู้ป่วย การดูแลรักษาภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจำเป็น ต้องมีการวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วเพ่ือให้
ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที ลดอุบัติการณ์เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้หรือเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนถึง
โรงพยาบาล และหากเกิดรอดชีวิตก็ไม่เกิดทุพพลภาพจากกล้ามเนื้อหัวใจที่เสียไป กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ    

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ระดับ A โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช       
เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด 634 เตียง เป็นสถาบันที่ร่วมในการผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน    
และมุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ เพ่ือไปสู่ระดับการให้บริการระดับ Excellent center มุ่งเน้นการให้บริการ     
ในโรคที่สำคัญได้แก่โรคหัวใจที่มีอัตราการเสียชีวิต การส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจ ที่มีจำนวนสูงขึ้นในทุกๆปี      
ในบทบาทของแพทย์อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรนี้มี
ความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในโรคหัวใจ ให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้รับ
การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด ลดอัตราการเสียชีวิตลง สร้างความตระหนักในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ในด้านการป้องกัน การรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและได้รับการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนช่วยเพิ่ม
ศักยภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ เพ่ิมขีดความสามารถในการบริการตรวจวินิจฉัย     
และรักษาโรคหัวใจด้วยการใช้เครื่องตรวจสวนหัวใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยภายในจังหวัดและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
             โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้ทำการเปิดบริการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 มีผู้เข้ารับบริการในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 157 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI จำนวน 12 ราย และเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
NSTEMI จำนวน  78ราย จากผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการส่วนใหญ่มีสาเหตุพยาธิสภาพที่ทำให้
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากการปริแตกของคราบไขมัน การเกิดแผล รอยแยก การเซาะของผนังหลอด
เลื อดแดงท ำให้ เกิ ดลิ่ ม เลื อด ไป เลี้ ย งกล้ าม เนื้ อหั ว ใจลดลง ชนิ ดที่ 1 (Spontaneous Myocardial
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infarction) เป็ น ส่ วน ให ญ่  ดั งนั้ น การดู แล รั กษ า ให้ เป็ น ไป ต ามมาต รฐาน และลดการ เสี ย ชี วิ ต                       
ลงได้และผู้รับบริการมีความปลอดภัยได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือและการประสานงานที่ดีจากหลายๆฝ่าย
ด้วยกัน ตั้งแต่ ทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทีมต่างๆที่ให้บริการทางด้านสุขภาพอ่ืนๆทั้งภายในและนอก
จังหวัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย 
ชื่อผลงาน กรณีศึกษา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดจากหลอดเลือดโคโรนารี        
ฉีกขาดจากอุบัติเหตุ 
ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิดที่ใช้ดำเนินการ 
 โรคหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery disease, CAD) หรือโรคหัวใจขาดเลือด (Ischemic 
heart disease, IHD) หมายถึง โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบหรือตัน ซึ่งเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 มีการประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิต จากโรค     
ดังกล่าวถึงร้อยละ 12 จากสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2560 มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคหัวใจขาดเลือดจำนวน 20,746 ราย อัตราตายเท่ากับ 21.8 ต่อ ประชากรแสนคน[1] 

พยาธิสภาพในการเกิดส่วนใหญ่ เกิ ดจากหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะเสื่อมสภาพหรือแข็งตัว 
(Atherosclerosis) แล้วเกิดการปริแตกที่ด้านในของผนังหลอดเลือดที่เสื่อมสภาพอย่างเฉียบพลัน (Plaque 
rupture) จากนั้นเกิดการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือด (Platelet aggregation) ตรงที่มีการปริแตกหรือฉีกขาด 
แล้วกระตุ้นให้ เกิดลิ่มเลือด (Thrombus formation) ไปอุดกั้นการไหลเวียนของเลือด เรียกเป็นภาวะ
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดที่ 1 (Myocardial Ischemia type I ) [2] 

ในบางกรณีผู้ป่วยมีอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับ 
Oxygen ไปเลี้ยงไม่เพียงพอ โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากการอุดก้ันของลิ่มเลือด อาจมีสาเหตุได้ดังต่อไปนี้ 

- หลอดเลือดแดงหดตัว (Coronary spasm) 
- Coronary microvascular dysfunction 
- Coronary artery dissection 
- ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง (Sustained tachycardia) 
- ภาวะความดันโลหิตสูงรุนแรง 
- ภาวะการณ์หายใจล้มเหลว 
- ภาวะซีดรุนแรง 
- ภาวะช็อค (Hypotension/shock) 
ซึ่งจากสาเหตุข้างต้น ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
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ชนิ ดที่  2 (Myocardial Ischemia type II) การวินิ จฉั ย โรคหั ว ใจขาด เลื อด เริ่ มจากประวัติ อาการ            
การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(Electrocardiogram, ECG) และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST segment ยกข้ึน[3, 4] 
- มีอาการของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เช่น เจ็บหน้าอกคล้ายของหนักทับ, มีอาการมากกว่า      

15-20 นาที , มีอาการร้าวไปแขนซ้ายหรือไหล่ซ้าย และอาจมีอาการใจสั่น เหงื่อออก หน้ามืด 
เป็นลมร่วมด้วย 

- มีการเปลี่ยนแปลงของ ECG : 
1. ST segment elevation ใน Lead V2-V3 ≥2 มม. ในผู้ชาย หรือ ≥1.5 มม.ในผู้หญิง 
2. ST segment elevation ≥1 มม. ใน limb leads หรือ chest leads อ่ืน ที่ไม่ใช่ V2-V3 

ในบางกรณีจะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะไม่จำเพาะของการขาดเลือด หากผู้ป่วยมีอาการแสดง     
เข้าได้กับหัวใจขาดเลือด ให้ทำการรักษาแบบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดชนิด ST segment  

แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในปัจจุบันแนะนำให้ทำการสวนหัวใจ
และขยายหลอดเลือดทันที  [5] หรือให้ยาละลายลิ่ม เลือดเพ่ือลดการตายของกล้ามเนื้ อหั วใจ [3]                 
ลดภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายให้ต่ำสุด 
วัตถุประสงค์การดำเนินการ 
          การแยกพยาธิสภาพในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนั้น นอกเหนือจากประวัติ อาการและการตรวจ
ร่างกายแล้ว การสวนหัวใจและหลอดเลือด (Coronary Catheterization) นั้นสามารถช่วยอธิบายพยาธิสภาพ
การเกิดโรคได้ นำมาสู่การให้แนวทางการรักษาที่ถูกต้องและมีประสิทธิผลมากข้ึน 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้ทำการเปิดบริการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562  มีผู้เข้ารับบริการในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น 157 ราย พบว่าเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI จำนวน 12 ราย และเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด 
NSTEMI จำนวน 78ราย จากผลการรักษาของผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการส่วนใหญ่มีสาเหตุพยาธิสภาพที่ทำให้
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากการปริแตกของคราบไขมัน การเกิดแผล รอยแยก การเซาะของผนังหลอด
เลือดแดงทำให้เกิดลิ่มเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ชนิดที่ 1 ( Spontaneous Myocardial infarction ) 
เป็นส่วนใหญ่ 
สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายช่ือผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) 
        ปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียว 100 % 
ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 

1. ค้นคว้าข้อมูลต่างๆการเริ่มการศึกษา 
2. กำหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
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ข้อมูลทั่วไป : ผู้ป่วยชายไทย อายุ 23 ปี เชื้อชายไทย ภูมิลำเนา จังหวัดสุพรรณบุรี 
ข้อมูลการเจ็บป่วย : 
อาการสำคัญ : เจ็บไหล่ซ้าย แขนซ้ายผิดรูป 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล 
ประวัติปัจจุบัน :  
 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนต้นไม้สลบ จำเหตุการณ์ไม่ได้ 
กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการรักษาเบื้องต้น พบมีต้นแขนซ้ายบวมผิดรูป พบมีกระดูกต้นแขนซ้ายหัก 
ได้ทำการในเฝือก (U-slab) แล้วส่งมาประเมินความรุนแรงเรื่อง Mild head injury (moderate risk)          
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ไม่พบความผิดปกติ ส่งตัวกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชน 
 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล ระหว่างนอนที่โรงพยาบาลชุมชน มีอาการใจสั่นมากขึ้น ไม่มีเหงื่อออก      
ไม่มีเป็นลมหมดสติ รู้สึกเหนื่อยขึ้น ไม่แน่นหน้าอก มีอาการเจ็บที่ ไหล่ซ้าย ทำคลื่น ไฟฟ้าหัวใจพบมี           
ความผิดปกต ิจึงส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
ประวัติอดีต : 

- ปฏิเสธโรคประจำตัวและแพ้ยา 
- ปฏิเสธประวัติโรคหัวใจในครอบครัว 
- ปฏิเสธประวัติ sudden dead ในครอบครัว 
- ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ 

การประเมินสภาพร่างกาย: 
ตรวจร่างกายแรกรับ สัญญาณชีพ อุณหภูมิ 37.4 0C อัตราการเต้นหัวใจ 103 ครั้งต่อนาที 
อัตราการหายใจ 22 ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต 102/68 mmHg น้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม 
Good consciousness, no dyspnea , no pale, no jaundice 
HEENT :  Not pale conjunctivae, ecchymosis at both eyes 
Chest  :  No stepping, not tender  

   Equal breath sound both lungs, normal breath sound, no adventitious sound 
CVS     : Regular rhythm, normal S1 and S2, no murmur 
Abdomen :  Soft, no guarding, no hepatosplenomegaly 
Extremity  :  Cast at left Arm 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจพิเศษอ่ืนๆ 
 CBC : Hb 12.1 g/dl  Hct 35.1%  MCV 57.9 fl (microcyte 1+, target cell 2+) 
 WBC 10,480 cell/ml (N 73%, L17%, E 1.0%, Mo 9.0%) 
 Electrolyte : Na 130.3 mmol/L K 4.1 mmol/L Cl 92 mmol/L HCO3  26.3 mmol/L  

BUN 15 mg/dL Cr 0.83 mg/dL EGFR 123.16ml/min/1.73m2 

Troponin-T 1204 ng/L  
EKG : sinus rhythm with poor R progression and ST elevation at V2-V6. 
CXR :  mild Cardiomegaly , no pulmonary edema, no pneumothorax 
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ภาพที ่1 : แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
จากประวัติ ตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น   
Provisional diagnosis 

1. STEMI  
2. Blunt chest trauma 
3. Close fracture left humerus 
4. Close fracture maxilla 

การวินิจฉัยและการรักษา  
  แรกรับผู้ป่วยรายนี้มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด ST 
elevation ทำให้คิดถึงเรื่องการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจจากการถูกกระแทก (cardiac injury) หรือการปริฉีก
ของหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aortic dissection) แล้วทำให้มีการกดเบียดหลอดเลือดโคโรนารี่ ทำให้เกิดความ
ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จึงได้ทำการส่งตรวจทำ CT chest with contrast และ Echocardiography 
เพ่ิมเติม 

ผล CT Chest with contrast : Small amount of left pleural effusion with left basal lung 
atelectasia. No evidence of pulmonary edema, mediastinal hematoma or pericardial 
effusion. No pneumotharox or pneumomediastimun. Fracture of left first rib and left distal 
clavicle. 

ผล Echocardiography : Good LV systolic function (LVEF 58% by Teichoiz method, 50% 
by modified simpson medthod), hypokinesia at apical anterior wall. Normal LA chamber size, 
normal diastolic function. Normal RA and RV size, good RV systolic function. No significant 
AS/AR, no MS/MR, mild TR and mild PR. No pericardial effusion or pleural effusion. IVC 1.3 
cm. collapse > 50%. 
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แนวทางการรักษา : 
จากผล Echocardiography ที่มีความผิดปกติของการกล้ามเนื้อหัวใจ ร่วมกับผิดปกติของคลื่นไฟฟ้า

หัวใจและค่าการทำงานหัวใจ (Troponin T) ทำให้คิดถึงภาวะ Stress induce cardiomyopathy ซึ่งการ     
จะวินิจฉัยภาวะนี้ ต้องไม่มีความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ จึงได้ทำการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 
(Coronary angiography, CAG) เพ่ือดูพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจ  
ผล CAG : Right-dominant  
Left main (LM) : Normal 
Left anterior descending artery (LAD) : 90% stenosis at proximal part 
Left circumflex artery (LCX) : Normal 
Right coronary artery (RCA) : Normal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 : แสดงผลการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ เส้น Left coronary system 
ผล CAG มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ ทำให้ไม่คิดถึงภาวะ Stress cardiomyopathy 

แต่รอยตีบของหลอดเลือดสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและความผิดปกติของกล้ามเนื้อ
หัวใจได้ เนื่องจากผู้ป่วยอายุน้อยและไม่ได้มาด้วยอาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้ทำการตรวจ 
intravascular Ultrasound (IVUS) เพ่ือดูพยาธิสภาพของรอยโรค 
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ภาพที ่3 : ผล IVUS  Intramural hematoma and luminal compression at proximal LAD. 

เมื่อได้ทราบถึงพยาธิสภาพแล้ว ได้ทำการรักษาต่อโดยการใช้ cutting balloon เข้าไปเพ่ือตัดรอยฉีก
ขาดให้เลือดไหลกลับเข้าสู่ true lumen แต่หลังจากนำ IVUS  เข้าไปในหลอดเลือดอีกครั้ง รอยปริฉีกของ
หลอดเลือดยังคงมีอยู่ และยังกดเบียดการไหลเวียนเลือดอยู่ จึงได้ตัดสินใจใช้ขดลวดค้ำยันเคลือบยา (Drug 
eluting stent, DES) เพ่ือไปถ่างขยายและไปกดเบียด intramural hematoma เลือกขนาดของขดลวด     
โดยอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการทำ IVUS ในผู้ป่วยรายนี้ขนาดเส้นเลือดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4.0 มม.    
จึงเลือกขดลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. ยาว 18 มม. (4.0 x 18 mm.) ความยาวที่เลือกสามารถ
ครอบคลุมรอยโรคได้ทั้งหมดผล IVUS หลังใส่ขดลวดค้ำยัน พบว่ารอยกดเบียดของหลอดเลือดดีขึ้น ขดลวด
แนบติดกับผนังหลอดเลือด และฉีดสีดูหลอดเลือดไม่พบรอยตีบของเส้น 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 : แสดงผลการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจหลังใส่ขดลวดค้ำยัน 
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ยาที่ได้ขณะทำใส่ขดลวดค้ำยันคือ Unfractionated heparin (UFH) 7,000 unit (100 unit/kg) 
ทางเส้นเลือดแดง  และ Aspirin (325) 1 เม็ด ร่วมกับ Clopidogrel (75) 4 เม็ด รับประทานทันทีก่อนใส่ขด
เลือดค้ำยัน หลังทำผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อน นอนพักสังเกตอาการต่อ 24 ชั่วโมง จึงให้ผู้ป่วยกลับบ้าน       
ยาที่ได้ไปรับประทานต่อคือ Aspirin (81) 1 เม็ด และ Clopidogrel (75) 1 เม็ด รับประทานหลังอาหารเช้า
ทันที Atorvasatin (40) 1 เม็ด รับประทานก่อนนอน โดยวางแผนการรักษาให้ทานยาต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว    
2 ชนิด (Dual antiplatelet therapy) ร่วมกันอย่างน้อย 6 เดือน ต่อด้วย ยาต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว 1 ชนิด 
ตลอดชีวิต 2 สัปดาห์หลังออกจากโรงพยาบาล ผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก ไม่มีอาการใจสั่น ไม่มีเลือดออก
ผิดปกติ ตรวจร่างกายทางระบบหัวใจไม่มีภาวะผิดปกติ  
อภิปรายกรณีศึกษา 
 ผู้ป่วยรายนี้  มาด้วยเรื่องของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ไม่ได้มีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ
เฉียบพลันนำมาก่อน และผู้ป่วยมีอายุน้อยร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจน้อย จึงไม่ได้มีการ
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในตอนแรกที่มาโรงพยาบาล  ภายหลังได้ทำการตรวจเนื่องจากมีอาการใจสั่นและมีชีพจร
เต้นเร็ว จึงได้พบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST 
segment ยก สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังกล่าว มีได้จากหลายสาเหตุ           
โดยจากประวัติของผู้ป่วยคิดถึงสาเหตุจากอุบัติเหตุที่เกิดการกระแทกที่หน้าอก ซึ่งภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
บาดเจ็บ (cardiac injury) จากการถูกกระแทกรุนแรงที่หน้าอก พบได้ประมาณ 5-15% [6, 7] แต่การเกิด
หลอดเลือดแดงโคโรนารี่ปริฉีกจากการถูกกระแทกรุนแรงที่หน้าอกพบได้น้อยมาก และเป็นพยาธิสภาพที่ทำให้
เกิดอันตรายและภาวะแทรกซ้อนกับผู้ป่วยจนถึงชีวิตได้  
 ภาวะหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ปริฉีกจากอุบัติเหตุ พบได้บ่อยที่ LAD (76%) ตามด้วย RCA (12%) 
และพบน้อยสุดที่ LCX (6%) กลไกในการเกิดยังไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน[8, 9] โดยส่วยใหญ่จะพบในผู้ป่วย
ที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์และมีความรุนแรงของการถูกกระแทก การวินิจฉัยนั้นทำได้ยากเพราะ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาการและไม่ได้รับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในทุกราย ซึ่งการวินิจฉัยได้เร็วจะช่วยลด
ภาวะแทรกซ้อนและลดอัตราการเสียชีวิตได ้
 การรักษาหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ปริฉีกมีอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กลไกการเกิด 
ภาวะโรคร่วม อาการและระดับความคงที่ของความดันโลหิต ในการรักษาแบบประคับประคองสามารถทำได้ใน
ผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตคงที่ และเป็นการปริฉีกที่ไม่รุนแรงและยังคงต้องติดตามอาการ หากผู้ป่วยมี
อาการไม่คงที่และรอยปริฉีกมีความรุนแรง แนะนำให้ทำ Revascularization โดยการใส่ขดลวดค้ำยันหรือการ
ผ่าตัด Coronary bypass [10] 
 การเลือกวิธี Revascularization โดยวิธีการผ่าตัดรอยโรคในที่หลอดเลือด หากเกิดในตำแหน่งที่ต้อง
ต่อเนื่องถึง Left main และผู้ป่วยมีข้อห้ามในการใช้ยาต้านเกร็ดเลือด มีประวัติโรคเลือดออกผิดปกติ หรือเป็น
ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ก็แนะนำให้รักษาโดยการผ่าตัด หากไม่มีข้อบ่งชี้ดังกล่าวก็สามารถรักษาโดยการใส่ขดลวด
ค้ำยันได้ 
 ในผู้ป่วยรายนี้ได้ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจหลังจากที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว 2 วัน และสาเหตุที่ทำเกิด
จากผู้ป่ วยมีอาการใจสั่ น  ไม่ ได้มีอาการเจ็บแน่นหน้ าอก และจากประวัติ อุบั ติ เหตุจึ งได้ ถึ งนำไป 
Echocardiography และ CT chest with contrast ก่อน เมื่ อไปพบความผิดปกติจาก CT chest แต่  
Echocardiography มีความผิดปกติจึงได้ไปฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ และได้พบมีการปริฉีกของหลอดเลือด 
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LAD ในส่วนต้นและไม่มีข้อห้ามในการทานยาต้านเกร็ดเลือดแข็งตัว จึงได้รับการรักษาโดยการใส่ขดลวดค้ำยัน
ชนิดเคลือบยา 
สรุปและเสนอแนะการนำไปใช้ประโยชน์ 
 การเกิดหลอดเลือดแดงโคโรนารี่ฉีกขาดที่เป็นผลจากการถูกกระแทกรุนแรงที่หน้าอก เป็นภาวะที่พบ
ได้น้อยแต่เป็นอันตราย การให้การวินิจฉัยได้รวดเร็วและให้การรักษาที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นยิ่ง  เพ่ือลดการ
เกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต 
 ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีประวัติการถูกกระแทกรุนแรงที่หน้าอก นอกจากทำ Chest X-ray แล้วอาจมีความ
จำเป็นต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจทุกราย ซึ่งหากพบมีความผิดปกติควรทำ Echocardiography หรือ CT 
Chest หรือ CT coronary  หาสาเหตุของความผิดปกติ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาท่ีถูกต้องโดยเร็ว 
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